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إن تحقيق سالم دائم عمى وجو األرض ال يمكن تصوره دون عالج لممشاكل المعقّدة المتعمقّة بالتنميّة االقتصّادية واالجتماعيّة والتّي
تعرقّّل تقّّدم المجتمعّّات المعاصّرة ،وعمّّى ءّّو تّّداخل العالقّّات اسنسّّانية عمّّى المسّّتو الجسّّد والنفسّّي  --الّ

تحقّّق بوجّّود

شبكة معقدة من االتصاالت والمواصالت العالميّة  --ال يمكّن اعتبّار السّالم مجّرد حالّة غيّاب لمن ازعّات يّي العّالم بينمّا الماليّين

سنويا من الجوع والمرض والفقر.
من البشر يموتون ً
لقد قيل وكتب الكثير عن التنمية والطريقة المثمى لتحقيقيا -من األسفل إلى األعمى -ابتدا ً من القاعدة وبمشاركة الجميّ يّي عمميّة
بنا نوعية م ِ
رءية من الحياة .إن من المتفق عميو بشكل عام اليوم ىو أن التنميّة يجّب أن تشّمل أولئّك الّ ين يعّانون بسّبب نقّ
الغ ا والما والنظاية واسسكان ...إلخ ،يي اتخا القرار والعمل ،واال يإن يعالية ودرجة نجاح أية برامج لمتنمية ستبو بالفشل.
لقد تم تزويد مفوءية حقوق اسنسان يي جمستيا األربعين سنة  5892بوثيقة حّول حّق التنميّة ،ويييّا تّم تقّديم وجيّة نظّر الجامعّة
البيائية العالمية بخصو

دور التنمية يي تأسيس المجتم العالمي يي عالم يعمو السالم:

"إن الرؤية البيائية يي نيايّة المطّاه ىّي خمّق حءّارة عالميّة ومجمّ عّالمي يوحّد كايّة الشّعوب كأعءّا

و سّيادة،

ويصّّون الحريّّة الشخصّّية ومبّّادرات أعءّّائو بطريقّّة عادلّّة ومتسّّاوية .يالتنميّّة عمميّّة يرديّة ومجتمعيّة مزدوجّّة وداعمّّة
لبعءيا البعض ،ويتشكل من خالليّا المجتمّ بتّأثير أيّراده ،وبّدوره يّؤثر المجتمّ يّي شخصّية الفّرد بطريقّة تسّيل إدراك

قابمياتو وامكاناتو".

إن حياة الفرد ونوعيتيا تتطمب من وجية نظرنا ما ىو أكثر من تمبية لإلحتياجات المادية .ييجب األخّ بعّين االعتبّار اليّده الكمّي
من حياة الفرد حتى يتم تحرره من اسحتياجات الداخمية والخارجية .وعندئ يقط يمكن القول أن النّاس يعيشّون يّي حالّة مّن السّالم.

حقيقيا ،ولكّن ال يوجّد حّرب) ،مّ نّزع سّالح شّامل وتّام ،وتحريّر مميّارات الّدوالرات
سالما
إ ا ما تويرت لدينا حالة الالحرب (ليس
ً
ً
السّّتخداميا يّّي التنميّّة االقتصّّادية واالجتماعي ّة ،سّّيبقى الس ّؤال ًّ
ممحّّا بخصّّو نوعي ّة التغيي ّرات االجتماعي ّة واالقتصّّادية التّّي
سّّتخدم عمّّى أيءّّل وجّّو تطمعّّات البشّرية لتحقيّّق حّّاالت سّّالم شخصّّي واجتمّّاعي يمكّّن أن تتطّّور لتصّّبح حءّّارة عالميّة غنيّّة
بفر

مستمرة لمتنمية الخالقة لمشخصية اسنسانية ولميياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

إننا نر طبقًّا لمّا جّا يّى الكتابّات البيائيّة -أن" :الّدين ىّو األداة الرئيسّية لتحقيّق النظّام يّي العّالم واليّدو لسّكانو" .ويّي خءّم
البحث عن السالم وعن ييم لعالقتو المتشابكة بالتنمية ،ييناك بالتأكيد حاجة سعّادة النظّر يّي طبيعّة الّدين ويّي القّيم الدينيّة بعي ًّدا
عن التعصب الموجود يي المجتم العمماني .لقد كرت الجامعة البيائية العالمية يي بيان مقدم إلى مفوءية التنمية االجتماعيّة قبّل

عّّدة سّّنوات ( (E/CN.5/NGO/117;3 January 1975بّّأن التنميّّة الفاعمّّة سّّتعتمد ،حسّّبما نشّّعر ،عمّّى القّّيم األخالقي ّة

امتدادا إلى المجتم  .وحتى من خالل مالحظة سريعة يتءح أن الجش واألنانية والكراىيّة وعّدم األمانّة
والروحانية ابتدا ً من الفرد و ً
وغيّّاب العدالّّة ،عمّّى المسّّتو الفّّرد واالجتمّّاعي ،تمثّّل عكّّس مّّا ىّّو المطمّّوب لتحقيّّق الوحّّدة والتفّّاىم ،الم ّ ين ال يمكّّن تحقيّّق
التقدم بدونيما .وربما تكون مجرد عبارة مكررة القّول بّأن المحبّة والعّدل والثقّة واألمانّة وغيرىّا مّن القّيم األخالقيّة -الروحانيّة ،ىّي

ق ّّيم أساس ّّية لحياتن ّّا الت ّّي يغم ّّب عميي ّّا الجان ّّب العمم ّّاني م ّّن أج ّّل النج ّّاح ي ّّي إح ّّداث التغييّ ّرات الء ّّرورية لالن ّّدماج الشخص ّّي
واالجتماعي يي الحياة المتشابكة المعقدة لي ا الكوكب .ولكننا اكتشفنا أنو عندما يتم توجيو ى ه القيم يي حياة جامعة تسير ويق نظام
إدار يعزز انعكاس ى ه الصفات يي العالقات االجتماعية ،كما ىو الحال يي الجامعّات البيائيّة ،يّإن النتيجّة تكّون إيجابيّة بشّكل
ممحوظ.
إءّّاية إلّّى لّّك ،ومّّن خّّالل تجربّّة وييّّم الجامعّّة البيائيّّة العالميّّة ،يّّإن التنميّّة ،كمتطمّّب لتحقيّّق السّالم العّّالمي وتطّّور مجتمّ
عّالمي يّّدعم ويحمّي سّّعادة وريّاه البشّرية جمعّا  ،يجّّب أن تقّّوم عمّى إدراك حقيقّّة أن كّل شّّخ

ىّو جّّز ال يتجّ أز مّّن المجمّّوع

الكمي لمبشرية .وبالتالي ،يجب التعبير عن ترابط وتداخل العالقات البشرية ى ه يي حياة غنية باألعمال المكرسة لبنا مجتم عالمي

أيءّ ّا التمبي ّّة الكامم ّّة لتطمعات ّّو الروحانيّ ّة
ت ّّتم يي ّّو التمبي ّّة ل ّّيس يق ّّط لالحتياج ّّات االجتماعي ّّة واالقتص ّّادية لمج ّّنس البش ّّر  ،ولك ّّن ً
واألخالقية والثقايية.
إنو مما ال شك ييو أن السالم والتنمية ىما مسؤولية اسنسانية جمعا  ،وكما جا يي الكتابات البيائية:
أيءا سصالح العالم وتيّ يب األمّم ...ولّو قّدر لإلنسّان أن
"إن لإلنسان مكانة عظيمة .وعظيمة يجب أن تكون مساعيو ً
يعره عظمة مقامو وسمو قدره يمن يظير منو سو الصفات الحميدة واألعمال الطاىرة والسموك الالئق الممدوح".
وك لك:
"شره اسنسان ويءمو يتمّثالن يّي ىّ ا ،أنّو ومّن بّين جمّوع العّالم يكّون ىّو مصّدر كّل خيّر اجتمّاعي .ىّل مّن يءّل

أعظم من ى ا ،أن يجد اسنسان ،بالتأمل يي داخمو ،أنو بفءل اهلل أصبح سبب سالم ورياه وسعادة وخير إخوانو البشر؟ يا
لإلنسان من عظمة ويا لو من شره المقام إ ا ما قام ألدا مسؤولياتو...يالسعادة الكبر تكّون لّو...إ ا مّا امتطّى ِ
الركّاب

مسرًعا يي مساعيو يي مءمار الحءارة والعدالة".
م أنو أعيد النظر يي الدين يي يومنا ى ا ،لكن سيتءح لنا من الكتابات المقدسة بأنو جوىر تربية اسنسان وتطّوره ،والمعريّة والقّيم
التي عممت عبر التاريخ عمى توءيح اليده الرئيس لإلنسان -أ معرية اهلل وعبادتو ،ومواصمة السعي لحمل حءارة عالمية دائمّة

التقدم -وكشه اليوية الحقيقية لإلنسان والّ

بواسّطتو يعبّر مّن خّالل عالقتّو بالخّالق ،وعّن توجّو يتسّم بالمحبّة والخدمّة لمبشّرية

جمعا  .وب لك ،يإن الّدين ،وباالتفّاق مّ العمّم ،يقّدم لكّل إنسّان يرصّة ليمعّب دوره يّي دعّم التنميّة والسّالم عمّى الكوكّب .وا ا مّا
تحّرر مّّن الجمّّود العقائّّد والخ اريّّات والعوائّّق األخّّر التّّي ابتّّدعيا اسنسّان ،يمكّّن رؤيّّة الّّدين كعنصّّر مطّّابق مّ العمّّم ،ولّّيس
غير متوايق معو .لقد قدمت الجامعة البيائية ى ا الفكر يي بيان إلى المفوءية الخاصة بالتنمية االجتماعية التي سبق اسشارة إلييا:

"بمّّا أن التنميّّة اسقتصّّادية واسجتماعيّّة تعتمّّدان عمّّى تطبيّّق كامّّل لمم ّوارد العمميّّة والتكنولوجيّّة لحّّل المشّّاكل العاجمّّة
المتعمقة بالغ ا والسكان والبيئة....إلخ ،يسيكون من الءرور ءمان مشاركة جمّوع البشّر ،وأن يحّدث تنّاغم بّين العمّم

والدين ،من خالل ييّم طبيعتيمّا األساسّية كّوجيين لحقيقّة واحّدة :األولّى تخّ

الوجّود الجسّماني لمبشّرية والثانيّة تتعمّق

بّالقيم التّي ،عمّّى مّر التّاريخ ،أعطّّت لمحيّاة مغ ازىّا .ومّّن خّالل تجربتنّّا ،نجّد أنّو بّّدون الفيّم الواءّح لمبّّدأ وحّدة الّّدين
2

والعمّّم ورسّّوخو يّّى وعّّي الفّّرد والمجتم ّ  ،يمّّن يكّّون مّّن الس ّيل اجتث ّّاث الع ّّادات والقّّيم الباليّّة التّّي تحّّول دون قبّّول
التطورات القيمة لمعمم والتكنولوجيا".
ختام ّا ،نقتّّرح أن تعمّّل أمانّّة سّّر "عّّام السّّالم العّّالمي" خّّالل ى ّ ه الس ّنة عمّّى تشّّجي عمميّّة إعّّادة تقيّّيم لمطبيعّّة الحقيقي ّة لمّّدين
ً
كمستودع ليداية السموك البشر وطريق نحو تحقيق الوحدة يي الحياة المعاصرة .إن قناعتنا أكيدة بّأن الّدين يقّدم العنصّر األساسّي
لمبشرية ليشارك يي المساىمات التي تقدميا العموم والتكنولوجيا يي التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وبالتالي يي تحقيّق السّالم .ويّي
عالم ،ثبت ييو أن النزاعات ىي طريق مسدود لحل المشاكل اسنسانية ،وحيث تبين عدم جدو الحروب ،يإن الحل الوحيد يكمّن يّي
إعّّادة اكتشّّاه العمميّّة التّّي مّّن خالليّّا يمكّّن تحقيّّق سّّعادة البشّرية جمعّّا  -ولّّيس سّّعادة أيّة يئّّة مّّن الفئّّات البشّرية ،ميمّّا كّّان

جنبا إلى جنب.
أساس اختيارىا ...ويي ى ا المجال ،يجب أن يسير الدين والعمم ً
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